
HI-SEAL 
Leírás 
Radio opaq, fényre kötő alapozó 
 
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
- A HI-SEAL polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az orrnyálkahártyát, arra érzékeny 

személyeknél allergiás kontakt dermatitiszt okozhat.  
- Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, 

és forduljon orvoshoz. 
- Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés 

esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le 
szappannal és vízzel. 

- Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. 
- Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa 

el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az 
érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 
 

Óvintézkedések 
- Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget. 
 
Ellenjavallatok 
- A HI SEAL használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a methakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre. Ne 

használja a HI SEAL-t megnyílt pulpa és pulpitisz esetén. 
 
Használati utasítás: 
- Alakítsa ki az üreget. 
- Öblítse át és szárítsa ki az üreget. 
- Izolálja a területet (vattarollni, Kofferdam izolálás) 
- Használja közvetlenül a dentire egyszerhasználatos ecsettel.  
- Az első réteg ne legyen vastagabb, mint 0.3 - 0.5 mm. Távolítssa el a felesleges anyagot a zománc szélekről. 
- Világítsa meg a lámpával 20 másodpercig. Tartsa a lámpa csőrét amennyire lehetséges közel az felszínéhez. 
- Használja kétszer, ha szükséges. Másodszorra 1,5 mm anyagot használjon, és 30 másodpercig világítsa meg. 
- Állítsa helyre a fogat a szokványos módon. A HI-SEAL kompatibilis az összes bonddal és tömőanyaggal.  
 
Jegyzet 
Ha vizes bázisú cementek alá használja, mint például üvegionomer cement, távolítsa el a zsiradékot a HI-SEAL felszínéről egy 
alkoholba áztatott vattagombóccal. 
 
Tárolás & Eltarthatóság 
Ne tegye ki közvetlen napfénynek és forróságnak. Soha ne tárolja a HI-SEAL-t eugenolt tartalmazó termékek közelében. 
Tartsa az anyagot hűvös helyen 12°C- 25°C között. Amennyiben, e feltételek mellett tároljuk, a HI-SEAL 24 hónapig felhasználható. 
 
Kiszerelés 
HS-U: 4x1.5g fecskendő+ 8 csőr vég 
 
Fontos utasítások 
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.  
 
Utasítás 
Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem 
vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az 
anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot. 
 
 
 
 
 
 


